STATUT
Polskiego
Towarzystwa Ochrony
Przyrody

„Salamandra”

Powołujemy do Ŝycia Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, wierząc,
Ŝe działalność organizacji społecznych moŜe mieć znaczący wpływ na ochronę przyrody
i róŜnorodności biologicznej.
ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Dalej
nazywane jest Towarzystwem.
§2
Misją Towarzystwa jest ochrona konserwatorska przyrody – fauny, flory, ekosystemów
i krajobrazów, a takŜe szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa.
§3
Głównym terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Towarzystwo moŜe równieŜ podejmować działania poza granicami kraju w celu nawiązania
współpracy z innymi organizacjami, szkolenia kadr, zdobywania funduszy oraz realizacji
innych celów statutowych.
§4
Siedzibą Towarzystwa jest Poznań.
§5
Towarzystwo moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich
samych lub podobnych celach.
ROZDZIAŁ II – Cele i sposoby działania
§6
Celami Towarzystwa są:
1) zachowanie i odtwarzanie róŜnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona
konkretnych obiektów przyrody oŜywionej i nieoŜywionej;
2) podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego;
3) szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie;
4) kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli;
5) wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystywania
środowiska oraz zasobów naturalnych.
§7
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) działanie na rzecz ochrony obiektów wartościowych pod względem przyrodniczym,
w szczególności poprzez: dąŜenie do objęcia ich ochroną prawną, wykup lub
dzierŜawę gruntów, odpowiednie zarządzanie lub uŜytkowanie, ochronę czynną
i inne formy opieki;
2) działania zmierzające do ochrony zagroŜonych gatunków biologicznych;
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3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

odpowiednie kształtowanie środowiska oraz chów, uprawę, introdukcję lub
reintrodukcję cennych taksonów;
inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej;
prowadzenie inwentaryzacji, monitoringu i róŜnego typu obserwacji w celu
dokumentowania stanu środowiska naturalnego i procesów w nim zachodzących;
zbieranie informacji, tworzenie i prowadzenie baz danych;
działalność informacyjną, propagandową, kulturalno-oświatową i edukacyjną, np.:
organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, wykładów, konkursów,
punktów informacyjnych, szkoleń, kursów, kampanii reklamowych, a takŜe
wykonywanie, prezentację i dystrybucję filmów, audycji, zdjęć, prac plastycznych,
stron internetowych oraz programów multimedialnych;
działalność wydawniczą, w tym opracowywanie, tłumaczenie, wydawanie i dystrybucję
czasopism, ksiąŜek i innych publikacji;
współpracę ze środkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii medialnych;
organizowanie i propagowanie turystyki ekologicznej;
współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, środowiskami naukowymi
oraz innymi grupami społecznymi w Polsce i za granicą;
wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich szczebli;
wysuwanie i popieranie kandydatów do lokalnych i krajowych władz
przedstawicielskich;
występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska;
wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego
poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody i środowiska;
organizowanie akcji protestacyjnych;
tworzenie opracowań związanych z przyrodą i jej ochroną, np.: planów ochrony,
planów zarządzania, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, poradników,
przewodników, opinii i ekspertyz, a takŜe inne formy doradztwa;
prowadzenie biur.
ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8

W Towarzystwie istnieją trzy rodzaje członkostwa:
1) zwyczajne,
2) honorowe,
3) wspierające.
§9
Członkiem zwyczajnym moŜe zostać kaŜda osoba fizyczna, niezaleŜnie od obywatelstwa
i wieku. Od osób poniŜej 16 roku Ŝycia wymagana jest zgoda ustawowego przedstawiciela.
§ 10
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest akceptacja statutowych celów
Towarzystwa, wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki.
§ 11
Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
Od negatywnej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
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§ 12
Członkiem honorowym moŜe zostać osoba fizyczna szczególnie zasłuŜona dla ochrony
przyrody lub dla Towarzystwa.
§ 13
Decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków
zwykłą większością głosów.
§ 14
Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczący
wkład w realizację celów Towarzystwa.
§ 15
Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
§ 16
Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w działaniach Towarzystwa;
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu, z zastrzeŜeniem pkt 4;
3) co najmniej dwa razy do roku otrzymywać informacje o działalności i planach
Towarzystwa;
4) wybierać i być wybieranym do wszelkich władz Towarzystwa pod warunkiem
posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Dotyczy to równieŜ małoletnich
między 16 a 18 rokiem Ŝycia, z tym, Ŝe nie mogą oni stanowić większości w składzie
Zarządu. JeŜeli członek nie ukończył 16 roku Ŝycia, posiada bierne i czynne prawo
wyborcze tylko do władz kół Towarzystwa zrzeszających wyłącznie osoby
niepełnoletnie.
§ 17
Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 16 pkt 1 i 3.
§ 18
Członkowi wspierającemu przysługują:
1) prawa określone w § 16 pkt 1 i 3;
2) zamieszczenie informacji o przyznaniu mu członkostwa wspierającego w czasopiśmie
Towarzystwa;
3) prawo do wykorzystywania informacji o posiadaniu członkostwa wspierającego
Towarzystwa we własnych kampaniach promocyjnych.
§ 19
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) w miarę swoich moŜliwości wspierać działania statutowe Towarzystwa;
2) regularnie płacić składki.
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§ 20
1.

2.
3.
4.
5.

Członkostwo zwyczajne ustaje:
1) w momencie wystąpienia z Towarzystwa przez złoŜenie na ręce Zarządu pisemnej
rezygnacji z członkostwa;
2) na skutek decyzji Zarządu skreślającej z listy członków Towarzystwa za
postępowanie raŜąco sprzeczne z celami Towarzystwa, bądź działanie na szkodę
Towarzystwa;
3) z chwilą śmierci członka.
Od decyzji, o której mowa w pkt 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Członkostwo zwyczajne ulega zawieszeniu, w przypadku nieopłacenia przez członka do
30 czerwca składki członkowskiej za ten rok.
Członkowi, którego członkostwo uległo zawieszeniu, nie przysługują prawa, o których
mowa w § 16 pkt 2-4.
Z chwilą opłaceniu bieŜącej składki członkowskiej członka, o którym mowa w ust. 3,
kończy się zawieszenie jego członkostwa.
§ 21

Członkostwo honorowe wygasa w przypadkach określonych w § 20, z tym, Ŝe decyzję,
o której mowa w pkt 2, podejmuje Walne Zebranie Członków.
§ 22
Członkostwo wspierające wygasa:
1) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane, chyba Ŝe zostało
przyznane na okres dłuŜszy;
2) w momencie utraty przez członka zdolności prawnej.
§ 23
Zabrania się:
1) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa
w stosunku do jego członków, pracowników, a takŜe osób, z którymi pozostają oni w
związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
(zwanych dalej „osobami bliskimi”);
2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich;
3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Towarzystwa ub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niŜ
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.
ROZDZIAŁ IV – Struktura organizacyjna Towarzystwa
§ 24
Organami władzy Towarzystwa są:
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1)
2)
3)
4)

Walne Zebranie Członków;
Rada Programowa;
Komisja Rewizyjna;
Zarząd.
§ 25

Wszystkie głosowania w sprawach personalnych odbywają się w sposób tajny.
§ 26
Członkowie Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzeń
z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.
Walne Zebranie Członków
§ 27
NajwyŜszą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
§ 28
Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz do roku na podstawie własnej
uchwały bądź przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
§ 29
Zarząd ma obowiązek pisemnie powiadomić wszystkich członków zwyczajnych i honorowych
o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków najpóźniej
14 dni i nie wcześniej niŜ 60 dni przed jego terminem.
§ 30
Walne Zebranie Członków jest waŜne, jeŜeli jest na nim obecnych co najmniej 7 członków
zwyczajnych Towarzystwa, którzy ukończyli 16 rok Ŝycia.
§ 31
Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy, wybierane na początku obrad przez
Walne Zebranie Członków, Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności:
1) określanie głównych kierunków działań Towarzystwa;
2) uchwalanie zmian w Statucie większością 2/3 głosów;
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności i rozliczeń finansowych Towarzystwa za
ubiegły rok i udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
4) wybieranie członków Rady Programowej;
5) podejmowanie, większością 2/3 głosów, uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz
o przeznaczeniu jego majątku;
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu;
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7) podejmowanie uchwał na wniosek Rady Programowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
oraz członków.
§ 33
1.

Wnioski o wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad Walnego Zebrania
Członków mogą zgłaszać:
1) Rada Programowa;
2) Komisja Rewizyjna;
3) Zarząd;
4) grupa co najmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa.
2.
Wnioski o wniesienie spraw pod obrady Walnego Zebrania Członków naleŜy zgłaszać
Zarządowi do 21 dni przed jego terminem. Wnioski, które napłyną po tym czasie, mogą
zostać przyjęte do porządku obrad decyzją Walnego Zebrania Członków.
§ 34

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.
§ 35
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
honorowi oraz osoby spoza organizacji, zaproszone przez Radę Programową, Zarząd lub
Komisję Rewizyjną.
§ 36
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
Rada Programowa
§ 37
1.

2.

Rada Programowa jest organem doradczym i sprawdzającym zgodność realizowanych
przez Towarzystwo przedsięwzięć z jego celami statutowymi i głównymi kierunkami
działań.
Rada Programowa pełni jednocześnie funkcję Rady Naukowej Towarzystwa, o ile nie
powoła ona osobnej Rady Naukowej.
§ 38

1.
2.
3.
4.

Członkowie Rady Programowej wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród
kandydatów zgłaszanych przez członków Towarzystwa.
Liczba kandydatów na jedno miejsce w Radzie Programowej jest nieograniczona.
Kandydat musi być członkiem zwyczajnym Towarzystwa oraz wyrazić zgodę na
kandydowanie.
Członkami Rady Programowej zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę
głosów.
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§ 39
W skład Rady Programowej wchodzi od 9 do 12 członków, którzy wybierają spośród siebie
Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
§ 40
Członek Rady Programowej moŜe pełnić nieprzerwanie swoją funkcję nie dłuŜej niŜ przez
dwie następujące po sobie kadencje. Po przerwie trwającej przynajmniej jeden rok, moŜe być
ponownie wybrany w skład Rady.
§ 41
Ustanie członkostwa Rady Programowej następuje w wyniku:
1) wygaśnięcia mandatu;
2) wygaśnięcia lub zawieszenia członkostwa Towarzystwa;
3) pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce przewodniczącego Rady Programowej;
4) odwołania przez Walnego Zebrania Członków.
§ 42
1.
2.

Kadencja członka Rady Programowej trwa 3 lata, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa
w ust. 2.
Mandat członka Rady Programowej wybranego na miejsce osoby, której członkostwo
w Radzie Programowej wygasło z przyczyn innych niŜ zakończenie kadencji, trwa przez
czas, który pozostał do zakończenia kadencji osoby, na miejsce której został on wybrany.
§ 43

Co roku kończy się kadencja 4 członków Rady Programowej. Członkowie Rady
Programowej, których kadencja upłynęła, pełnią funkcję do czasu odbycia najbliŜszego
Walnego Zebrania Członków.
§ 44
Kadencja Prezydium Rady Programowej trwa 1 rok.
§ 45
Jeśli liczba członków Rady Programowej spadnie poniŜej 9, pozostali członkowie uzupełniają
jej skład do 9 osób, do czasu najbliŜszego Walnego Zebrania Członków. Decyzję tę
członkowie Rady Programowej podejmują w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
§ 46
Rada Programowa zbiera się przynajmniej raz na trzy miesiące. Zebrania Rady Programowej
zwoływane są:
1) własną uchwałą Rady;
2) decyzją Przewodniczącego Rady;
3) decyzją Komisji Rewizyjnej;
4) na wniosek Zarządu;
5) na pisemny wniosek przynajmniej 4 jej członków, złoŜony na ręce
Przewodniczącego Rady.
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§ 47
W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy z głosem doradczym Prezes Zarządu lub
wyznaczony przez niego członek Zarządu.
§ 48
1. Do obowiązków Rady Programowej naleŜy:
1) opiniowanie planów działalności Towarzystwa przedstawianych przez Zarząd;
2) podejmowanie inicjatyw programowych, wspomagających planowanie i kierowanie
działalnością przez Zarząd;
3) rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw przedstawianych Radzie przez Zarząd;
4) wybór ze swego grona trzyosobowej Komisji Rewizyjnej oraz wyznaczenie jej
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, a takŜe odwoływanie
jej członków;
5) wybór Prezesa Zarządu i zatwierdzanie kandydatur pozostałych członków Zarządu,
proponowanych przez Prezesa, a takŜe odwoływanie członków Zarządu;
6) uchwalenie oraz zmienianie regulaminu Rady Programowej;
7) inne, wynikające z niniejszego Statutu.
2. Rada Programowa moŜe takŜe powołać osobną Radę Naukową, która opiniuje i nadzoruje
badania naukowe prowadzone przez Towarzystwo oraz opiniuje zgodność
podejmowanych działań na rzecz ochrony przyrody z aktualnym stanem wiedzy.
Szczegółowe zasady działania Rady Naukowej reguluje jej regulamin, przygotowywany
i zatwierdzany przez Radę Programową.
§ 49
Rada Programowa ma prawo kierować wnioski do Komisji Rewizyjnej.
§ 50
Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków.
Komisja Rewizyjna
§ 51
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym zgodność działań pozostałych władz
Towarzystwa ze Statutem i obowiązującym prawem.
§ 52
Członkiem Komisji Rewizyjnej moŜe być osoba, która:
1) ma ukończone 18 lat;
2) nie pozostaje w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości słuŜbowej w stosunku do
któregokolwiek z członków Zarządu;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 53
Wspólna kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.
§ 54
Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ dwa razy w ciągu
trwania kadencji.

§ 55
1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ustala Regulamin uchwalany i zmieniany
przez Komisję i zatwierdzony przez Radę Programową.
2. Ustanie członkostwa Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku ustania członkostwa
Rady Programowej lub odwołania przez Radę Programową.
§ 56
1.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1)
czuwanie nad zgodnością działań Towarzystwa ze Statutem;
2)
rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd rocznego sprawozdania
z działalności Towarzystwa;
3)
rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd rocznego rozliczenia
finansowego;
4)
składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa;
5)
inne, wynikające z niniejszego Statutu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa;
2) Ŝądania od członków i władz Towarzystwa wszystkich szczebli złoŜenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
3) zwoływania posiedzeń Zarządu.
§ 57

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Towarzystwa.
Zarząd
§ 58
1.

2.
3.
4.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz,
a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków i Radą
Programową.
Do reprezentowania Towarzystwa, w szczególności do podpisywania pism i dokumentów,
z zastrzeŜeniem ust. 3, wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
Do reprezentowania Towarzystwa, w szczególności do podpisywania pism i dokumentów,
w sprawach majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
Zarząd moŜe upowaŜnić osoby spoza jego składu do występowania w imieniu
Towarzystwa w określonych sprawach.
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§ 59
1.
2.
3.
4.

5.
6.

W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Prezes.
Prezes Zarządu powołuje pozostałych członków Zarządu spośród członków zwyczajnych
Towarzystwa, po zatwierdzeniu ich kandydatur przez Radę Programową.
Członek Zarządu nie moŜe zasiadać jednocześnie w Radzie Programowej.
Kadencja członków Zarządu trwa 1 rok. Członkowie Zarządu, których kadencja upłynęła,
pełnią funkcję do czasu odbycia najbliŜszego posiedzenia Rady Programowej, na którym
podjęto uchwałę o wyborze Prezesa.
Członek Zarządu moŜe pełnić swoją funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.
Członkiem Zarządu nie moŜe zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 60

1.

2.
3.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) ustania lub zawieszenia członkostwa Towarzystwa;
2) wygaśnięcia mandatu;
3) odwołania przez Radę Programową;
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rada Programowa moŜe odwołać członka Zarządu na jego własną prośbę, na wniosek
Prezesa Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
Od powyŜszej decyzji Rady Programowej przysługuje odwołanie do najbliŜszego
Walnego Zebrania Członków.
§ 61

Zasady i tryb działania Zarządu ustala Regulamin uchwalany i zmieniany przez Zarząd
i zatwierdzany przez Radę Programową.
§ 62
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
§ 63
W razie długotrwałej niemoŜności pełnienia obowiązków przez Prezesa, jego obowiązki
i kompetencje przejmuje członek Zarządu wyznaczony przez Radę Programową w drodze
uchwały.
§ 64
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy jego
członków.
§ 65
Do zakresu działania Zarządu naleŜy w szczególności:
1)
kierowanie bieŜącą działalnością Towarzystwa;
2)
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3)
przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań finansowych
z działalności Towarzystwa;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

sporządzanie krótko- i długoterminowych planów działania oraz budŜetu
Towarzystwa;
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
koordynowanie działania jednostek terenowych,
przyjmowanie i zwalnianie pracowników;
prowadzenie akcji mających na celu pozyskiwanie nowych członków;
określenie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich;
prowadzenie dokumentacji wszystkich form działalności Towarzystwa;
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciąŜaniu majątku nieruchomego
i ruchomego o wartości przekraczającej 30.000 złotych;
zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych
organizacji;
zdobywanie funduszy na prowadzenie działalności Towarzystwa;
kierowanie i nadzorowanie odpłatnej działalności poŜytku publicznego i działalności
gospodarczej Towarzystwa;
składanie Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań
z działalności Towarzystwa;
inne, wynikające ze Statutu.
§ 66

Wszystkie sprawy związane z kierowaniem Towarzystwem, nie zastrzeŜone ustawą lub
niniejszym Statutem do kompetencji innych organów Towarzystwa, naleŜą do zakresu działań
Zarządu.
ROZDZIAŁ V – Jednostki organizacyjne
§ 67
Towarzystwo moŜe tworzyć jednostki organizacyjne – Oddziały i Koła.
Oddziały
§ 68
Oddziały są samodzielnymi jednostkami regionalnymi Towarzystwa, realizującymi, oprócz
przedsięwzięć ponadregionalnych, równieŜ własne przedsięwzięcia zgodne z celami statutowymi
Towarzystwa.
§ 69
Decyzję o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków
Towarzystwa, określając teren jego działania.
§ 70
Statut i struktura Oddziału są odzwierciedleniem Statutu i struktury Towarzystwa.
§ 71
Statut Oddziału zatwierdzany jest przez Zarząd Towarzystwa.
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§ 72
Zarząd Towarzystwa moŜe delegować część swoich uprawnień Zarządom Oddziałów.
§ 73
Oddziały posiadają samodzielność w działaniu, zobowiązane są jednak do:
1) przestrzegania Statutu i uchwał władz naczelnych Towarzystwa;
2) nienaruszania kompetencji władz naczelnych, w szczególności
reprezentowania całości Towarzystwa na zewnątrz.

prawa do

§ 74
Zarządy Oddziałów składają Zarządowi Towarzystwa roczne sprawozdania z działalności
oraz roczne rozliczenia finansowe.
§ 75
Zarząd Towarzystwa ma prawo zawiesić wykonanie uchwał wszystkich władz Oddziałów,
jeŜeli są sprzeczne ze Statutem lub obowiązującymi przepisami prawa. Oddział moŜe
odwołać się od takiej decyzji do Walnego Zebrania Członków.
§ 76
Jeśli działalność Zarządu Oddziału jest sprzeczna z przepisami prawa, postanowieniami
Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych, moŜe zostać on przez Zarząd Towarzystwa
zawieszony w czynnościach. Na jego miejsce Zarząd Towarzystwa ustanawia Zarząd
Tymczasowy Oddziału, który pełni funkcję aŜ do kolejnego Walnego Zebrania Członków
Oddziału.
§ 77
1.

2.

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział;
2) złoŜenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
W przypadku rozwiązania Oddziału, o rozporządzeniu jego majątkiem decyduje Zarząd
Towarzystwa.
Koła
§ 78

Koła są niesamodzielnymi jednostkami Towarzystwa.
§ 79
Koła powołuje Zarząd Towarzystwa lub Zarząd Oddziału, na wniosek co najmniej
5 zainteresowanych członków.
§ 80
Koła działają w ramach struktury i Statutu Towarzystwa bądź Oddziału, przy którym są
powołane.
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§ 81
Działalność Koła oparta jest na Regulaminie przyjętym przez Walne Zebranie Członków Koła
i zatwierdzonym przez Zarząd, który powołał to Koło.
§ 82
Władzami Kół są Walne Zebrania Członków Kół i wybrane przez nie trzyosobowe Zarządy Kół.
§ 83
W wypadku, jeśli działalność Koła jest sprzeczna z przepisami prawa, postanowieniami
Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych, moŜe zostać ono rozwiązane przez Zarząd, który
powołał to Koło.
ROZDZIAŁ VI – Fundusze i majątek Towarzystwa
§ 84
1. Majątek Towarzystwa powstaje ze:
1) składek członkowskich;
2) dochodów pochodzących z własnej działalności i majątku Towarzystwa;
3) darowizn, subwencji, dotacji, ofiarności publicznej, spadków i zapisów.
2. W przypadku powołania Towarzystwa do spadku, Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest
złoŜyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek
odrzucić.
3. Dochody Towarzystwa w całości przeznaczane są na działalność związaną z realizacją
celów, o których mowa w § 6.
4. Wszelkie działania Towarzystwa, w tym związane z realizacją celów statutowych, mogą
być prowadzone zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, a decyzję o formie ich realizacji
podejmuje Zarząd, z zachowaniem warunków przewidzianych prawem.
§ 85
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pienięŜne i inne prawa
majątkowe.
§ 86
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
ROZDZIAŁ VII – Rozwiązanie Towarzystwa
§ 87
Rozwiązanie Towarzystwa następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, bądź
na podstawie obowiązującego prawa.
§ 88
W wypadku rozwiązania Towarzystwa jego majątek jest przekazywany innej organizacji
społecznej o podobnych celach statutowych.
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